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BÁO CÁO
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng tháng 3 năm 2021
Thực hiện định kỳ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng theo quy định, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết
quả thực hiện công tác tháng 3 năm 2021 như sau:
I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG THÁNG 3
1. Công tác thanh tra
Trong tháng 3, Đoàn thanh tra triển khai thực hiện 02 cuộc, nội dung thanh
tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đình Lập
và Hiệu trưởng Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Thái Bình trong việc thực
hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Về tiến độ thực hiện: Kết thúc thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra 01
cuộc (Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 05/02/2021 của Thanh tra huyện,
trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đình Lập
trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng); 01 cuộc đang tiến
hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra.
Kết luận thanh tra đã chỉ ra những mặt làm được, những hạn chế, thiếu sót
của Trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng; qua thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền
10.750.000 đồng do chi vượt định mức, tiêu chuẩn, chi không đúng quy định.
Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót do Thủ trưởng và viên chức tham mưu chưa
nghiên cứu kỹ các quy định về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, không có dấu
hiệu tham nhũng, lãng phí. Thủ trưởng đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm, tiếp
thu, rút kinh nghiệm và thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.
2. Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
2.1. Tình hình tiếp công dân
a) Tình hình tiếp công dân
Trong tháng 3 năm 2021, trên địa bàn huyện không phát sinh lượt tiếp công
dân.
2.2. Tình hình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư
a) Tình hình tiếp nhận đơn thư
Tổng số đơn quản lý trong kỳ báo cáo là 32 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong
đó, đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang là 10 đơn kiến nghị, phản ánh; đơn tiếp
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nhận trong tháng là 22 đơn kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố
cáo). Cụ thể:
- UBND huyện tiếp nhận 14 đơn kiến nghị, trong đó có 0 đơn tồn từ kỳ
trước chuyển sang, 14 đơn tiếp nhận trong tháng.
- Đơn do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận trong kỳ: 0 đơn.
- Đơn do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận là 18 đơn kiến nghị, trong đó có
10 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang; 08 đơn tiếp nhận trong tháng.
b) Phân loại đơn
- Khiếu nại: 0 đơn:
- Tố cáo: 0 đơn.
- Kiến nghị, phản ánh: 32 đơn.
c) Kết quả xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh
Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 32 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó:
- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 08 đơn.
- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn: 0 đơn.
- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 18 đơn.
- Đơn không thuộc thẩm quyền chuyển đến cơ quan khác có thẩm quyền
giải quyết: 06 đơn.
2.3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Không phát
sinh đơn.
- Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Tổng số
đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành
chính các cấp là 26 đơn, đã giải quyết được 23/26 đơn đạt 88,46% còn 03 đơn
đang xem xét giải quyết (Chi tiết tại Biểu kèm theo).
3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham
nhũng và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.
Qua thanh tra, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân, trên địa bàn
huyện chưa phát hiện hành vi tham nhũng và chưa nhận được tố cáo, kiến nghị
liên quan đến tham nhũng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2021
1. Triển khai cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê
duyệt.
2. Tăng cường công tác chỉ đạo hòa giải tại cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
Tập trung giải quyết các đơn thư còn tồn đọng và mới phát sinh trên địa bàn.
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3. Triển khai kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và Kế hoạch
triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 đã được ban hành.
4. Xây dựng Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2021.
5. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu
nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tố chức, đơn vị.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
UBND huyện Đình Lập báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm
2021./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, Phó CT UBND huyện;
- VP Huyện ủy;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Lưu: VT.
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